
Výroční zpráva 2015 

V roce 2015 se naše činnost soustředila do několika klíčových oblastí. Tím bylo jednak 

navazování kontaktů s pacienty a s veřejností a dále práce klinického týmu. Proběhlo několik 

pilotních přednášek a seminářů, které pomohly definovat konkrétní potřeby nemocných ale i 

odborného zdravotnického personálu. Náš tým se rozrůstal a nyní se na aktivitách ALSY podílí 

několik desítek jedinců, především dobrovolníků. Konkrétní podobu dostala také spolupráce 

s dlouhodobými partnery /Linde, Most k Domovu, NF AVAST atd/. 

Náš projekt Multioborová péče o pacienta s ALS byl podpořen Nadačním Fondem Avast. 

Realizován bude v roce 2016 a ve spolupráci s Neurologickou klinikou 1. LF UK umožní 

pacientům s ALS podstoupit multioborovou kvalifikovanou péči, tak jak je běžné v zahraničí. 

Rozvinuli jsme spolupráci s jinými neziskovými organizacemi /Spolek 28/, známými tvářemi a 

jednotlivci /Linda Bartošová/. 

Hlavní aktivity: 

Komunikace 

- inovace webových stránek 

- zřízení FB účtu, pravidelná správa a řízení diskuzí 

- zprostředkování informací o novinkách v léčbě a výzkumu ALS 

- zachycení každodenního života pacientů  Štěpánem Honem 

- seznámení veřejnosti se životem pacientů  prostřednictvím jejich příběhů 

- příprava a natáčení spotů pro kampaň v roce 2016 

- benefiční koncert Zrní 

 

Pomoc pacientům 

- zavedení sociální poradny 

- vytvoření manuálů Příspěvek na péči, bydlení, mobilitu a na zvláštní pomůcku  

- příprava projektu Multioborová péče o pacienta s ALS, NF AVAST 

 

Odborná veřejnost 

- přednášky a semináře 

- navazování odborné spolupráce 

 

 

 

Financování 

Kromě výše uvedeného grantového projektu, který zaštítil NF AVAST jsme v roce 2015 obdrželi finanční 

podporu dárců jednotlivců. Další podporu tvořil příspěvek ÚP ze zdrojů ESF, vyhrazený na podporu nově 

vytvořeného pracovního místa. 



 

Hospodaření v roce 2015 

  Příjmy celkem: 
                                               
 679,593.41 Kč  

z toho Příjem od ÚP 
                                                 
  79,736.00 Kč  

  Přijaté úroky v bance 
                                                             
             7.35 Kč  

  Přijaté dary 
                                              
     95,050.06 Kč  

  Výtěžek koncertu 
                                                    
       4,800.00 Kč  

  
Grantová podpora NF 
AVAST 

                                                
   500,000.00 Kč  

     

  Výdaje celkem: 
                                           
     183,767.27 Kč  

z toho Mzdové náklady 

                                              
     100,575.00 Kč  
 

  Režijní náklady 
                                                 
       83,192.27 Kč  

     

  Rozdíl: 
                                                
    495,826.14 Kč  

 

 

Všem ochotným, kteří se podíleli v roce 2015 na pomoci pacientům s amyotrofickou laterální sklerózou, 

ať už dobrovolníkům, kteří věnovali svůj čas, firemním či soukromým dárcům velmi děkujeme za jejich 

štědrost a ochotu obětovat svůj čas či finanční prostředky. Vážíme si Vaší podpory! 

 

Za ALSA, z.s. 

 

 

Lenka Šlachtová 


